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Warszawa, dn. 31.12.2014 r.

Do zainteresowanych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Centrum ATTIS informuje, że w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Materiały medyczne w podziale na
7 zadań” numer sprawy: FZP/ZP-22/D/25/14, dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 7 ofert.
Przedmiot zamówienia podzielony został na 7 oddzielnych części.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia kryteriami jakim kierował się
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena brutto za realizację zamówienia
oraz czas dostawy. Wygrywa oferta o największej ilości punktów.
1. Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w zakresie części - zadania
igły poz. 1-22
Ilość
Ilość punktów
punktów
wg kryt. czas
Nr
Firma (nazwa) lub nazwisko
cena brutto wg kryt. dostawy
oferty oraz adres wykonawcy
ceny

nr 1, kaniule ,
kolejność
ofert
wg
kryterium
oceny ofert

Bialmed Sp. z o.o.
Oferta
53 326,84
Ul. Konopnickiej 11A
95
5
wybrana
zł
12-230 Biała Piska
100 pkt
1a. Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny
oferty ustalono, iż złożona oferta nr 5 firmy Bialmed Sp. z o.o. , odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w Ustawie PZP oraz w specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.
5

2. Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w zakresie części - zadania nr 2, materiały
medyczne poz. 1-101:

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Regon: 016441803; NIP 5272699583; KRS: 0000476231 XII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie; Kapitał zakładowy 70 155 000zł wpłacony w całości.
Siedziba spółki: 01-401 WARSZAWA, ul. Górczewska 89, Oddziały: ul. Grochowska 278, ul. Pawińskiego 2, ul. Śliska 5, ul. Nowogrodzka 62 A.
Recepcja: (+ 48) 22 321 12 00 ; sekretariat (+48) 22 321 14 00 ; fax. (+48) 22 321 14 06 ; strona: www.attis.com.pl ; poczta: zarzad@attis.com.pl.
Medycyna Pracy, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Specjaliści, Stomatologia, Diagnostyka Medyczna i Laboratoryjna, Szpital Opieki Krótkoterminowej,
Chirurgia Jednego Dnia, Psychologia Pracy, Rehabilitacja.

Nr
Firma (nazwa) lub nazwisko
cena brutto
oferty oraz adres wykonawcy

Ilość
Ilość punktów
punktów
wg kryt. czas
wg kryt. dostawy
ceny

kolejność
ofert
wg
kryterium
oceny ofert

Bialmed Sp. z o.o.
Oferta
147 410,
Ul. Konopnickiej 11A
95
5
wybrana
92zł
12-230 Biała Piska
100 pkt
2a. Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny
oferty ustalono, iż złożona oferta nr 5 firmy Bialmed Sp. z o.o. , odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w Ustawie PZP oraz w specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.
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3. Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych zakresie części – zadania nr 3 - szpatułki
poz. 1-2;

Nr
Firma (nazwa) lub nazwisko
cena brutto
oferty oraz adres wykonawcy

3

ARMED dystrybucja
sprzętu medycznego
Ul. Langiewicza 80
28-100 Busko - Zdrój

1 868,40zł

Ilość punktów
Ilość
punktów
wg kryt. czas
wg kryt. dostawy
ceny

kolejność
ofert
wg
kryterium
oceny ofert

95

Oferta
wybrana
100 pkt

5

Oferta
odrzucona
2 354,40
7
art. 89 ust 1
pkt 2
3a. Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny
oferty ustalono, iż złożona oferta nr 3 firmy ARMED dystrybucja sprzętu medycznego.
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie PZP oraz w specyfikacji i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.
3b. Oferta nr 7 firmy Polmil Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz, została
odrzucona w zakresie części-zadania nr 3, na mocy art. 89 ust 1 pkt 2.
Wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w poz. 2 zadania nr 3 zaproponował
produkt o długości znacznie mniejszej niż określona przez Zamawiającego.
Polmil Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 8
85-758 Bydgoszcz

4. Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych zakresie części – zadania nr 4– materiały
medyczne II, poz. 1-4;
Ilość
Ilość punktów kolejność
wg
punktów
wg kryt. czas ofert
Nr
Firma (nazwa) lub nazwisko
cena brutto wg kryt. dostawy
kryterium
oferty oraz adres wykonawcy
ceny
oceny ofert
Billmed Sp. Z o.o.
Oferta
1
Ul. Krypska 24/1
9 343,08zł 95
5
wybrana
04-082 Warszawa
100 pkt
4a. Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny
oferty ustalono, iż złożona oferta nr 1 firmy Billmed Sp. z o.o. odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w Ustawie PZP oraz w specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.
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5. Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych zakresie części – zadania nr 5 – materiały
medyczne III, poz. 1-6;
Zamawiający na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 unieważnia postępowanie w zakresie części –
zadania nr 5, w wyniku braku ofert.
6. Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych w zakresie części - zadania nr 6 - akcesoria
do spirometru Pneumo, poz. 1-3
Ilość punktów kolejność
Ilość
punktów
wg kryt. czas ofert
wg
Nr
Firma (nazwa) lub nazwisko
cena brutto wg kryt. dostawy
kryterium
oferty oraz adres wykonawcy
ceny
oceny ofert
abcMED Sp. z o.o.
Oferta
2
ul. Lea 114
5 578,20 zł 95
3,33
wybrana
30-133 Kraków
98,33 pkt
Aero-Medika Sp. z o.o.
II w
4
Ul. Kopernika 36/40
6 026,40 zł 87,93
5
kolejności
00-924 Warszawa
92,93 pkt
Górnośląska Centrala
Zaopatrzenia Medycznego
III w
6
Zarys Sp. z o.o.
8 348,40 zł 63,48
5
kolejności
Ul. Pod Borem 18
68,48
41-808 Zabrze
6a. Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny
oferty ustalono, iż złożona oferta nr 2 firmy abcMED Sp. z o.o., odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w Ustawie PZP oraz w specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.
7. Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych
elektrody, poz. 1-17;
Nr
oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
cena brutto
oraz adres wykonawcy

zakresie części – zadania nr 7 – papiery i
Ilość
Ilość punktów
punktów
wg kryt. czas
wg kryt. dostawy
ceny

kolejność
ofert
wg
kryterium
oceny ofert

Górnośląska Centrala
Zaopatrzenia Medycznego
Oferta
6
Zarys Sp. z o.o.
14 784,92zł 95
5
wybrana
Ul. Pod Borem 18
100 pkt
41-808 Zabrze
7 a. Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny
oferty ustalono, iż złożona oferta nr 6 firmy Górnośląska Centrala Zaopatrzenia
Medycznego Zarys Sp. z o.o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie PZP
oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji
kryteria wyboru.
W niniejszym postępowaniu żaden Wykonawca nie został wykluczony, jedna oferta została
odrzucona w zakresie zadania nr 3
Przewidywany termin zawarcia umowy dla :
zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 4, zadania nr 6, zadania nr 7, to
3

05.01.2015r. (art. 94 ust 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).
Przewidywany termin zawarcia umowy dla :
zadania nr 3, to
07.01.2015r. (art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).

Zatwierdził
Prezes Wiktor Masłowski
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